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ACÓRDÃO Nº:457/2008
PROCESSO Nº : 2006/6830/500349          
REEXAME NECESSÁRIO: 2201
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: SOLIDE MATUELLA GUERRA 

EMENTA: Estabelecimento pecuário. Verificação da movimentação física dos 
animais. Incoerência entre as nomenclaturas utilizadas pelos documentos fiscais 
de entradas, saídas e inventários. Imprescindibilidade da mudança de faixa etária 
dos animais e contagem de nascimentos e mortes. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de  
R$ 19.922,31 (dezenove mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e um 
centavos) e R$ 55.763,25 (cinqüenta e cinco mil, setecentos e sessenta e três 
reais e vinte e cinco centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 04 de junho de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada, a tributos nos seguintes contextos:
Contexto 4: A recolher ICMS, na importância de R$19.922,31 (dezenove mil, 
novecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), pela falta de emissão de
notas fiscais de saídas de 918 cabeças de bovinos, conforme levantamento 
específico de gado, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004.
Contexto 5: A recolher multa formal, na importância de R$55.763,25 (cinqüenta e 
cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), por deixar 
de registrar aquisição de mercadorias não sujeitas ao pagamento do imposto, 
referente a entradas de 824 bovinos, conforme levantamento específico de gado, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004.

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que o Código Penal, traz o 
tipo penal no art. 316, § 1º, que se o funcionário exige tributo ou contribuição 
social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na 
cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, pena – reclusão de 3 
a 8 anos e multa. Requer preliminar de cerceamento do direito de defesa, pois o 
procedimento não foi assegurada oportunidade de defesa ao sujeito passivo, o 
lançamento deverá ser nulo. Também, requer preliminar de nulidade do auto de 
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infração, por falta das cópias das notas fiscais relacionadas na peça acusatória. 
Quanto ao mérito, diz o autor do procedimento junta prova, cópia da procuração 
pública registrada em cartório de registro de imóvel e tabelionato de 1ª de notas 
da comarca de Araguaçu – TO., cujo mandato iniciar em 18/09/2006 e os atos 
jurídicos foram praticados em 01.01 à 31.12.2004. Requer a nulidade ou a 
improcedência do feito.  

Sentença foi lavrada, diz que rejeita a preliminar de cerceamento do direito 
de defesa, por obedecido os princípios que regem o processo administrativo 
tributário, que permite a defesa após a constituição do crédito tributário.Que a 
falta das cópias das notas fiscais, não prejudicou a defesa ofertada pelo 
contribuinte, face a isso rejeita-as. Quanto ao mérito, diz que a demanda refere-se 
a cobrança de ICMS por omissão de saída e multa formal por falta de registro de 
nota fiscal, todos de gado bovino, do estabelecimento de produtor rural, não 
optante de emissão de escrituração de documentos fiscais. Que o levantamento 
não foi efetuado dentro das técnicas, conforme os ensinamentos do Prof. Paulo 
Gildo, na obra Auditoria Fiscal – Contábil. Face a esse raciocínio, conclui, 
julgando improcedente o auto de infração.   

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, pela improcedência do auto de infração.  

O contribuinte apesar de intimado não se manifestou, a Agência de 
Atendimento, lavrou termo de revelia.

Face ao despacho do Chefe do CAT, que este julgamento somente se dará 
em relação a importância absolvida na primeira instância, entendo que a sentença 
prolatada foi correta. Ocorreu falha do agente do fisco, quanto as notas fiscais 
não lançadas, modificando o valor a ser tributado.

Face ao exposto, entendo que a sentença de primeira instância deve 
prevalecer neste feito, pois foi laborada com acerto e retidão.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos 
valores de  R$ 19.922,31 (dezenove mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e 
um centavos) e R$ 55.763,25 (cinqüenta e cinco mil, setecentos e sessenta e três 
reais e vinte e cinco centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


